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एक ददवस कॅरोलआपल्या
आईला भेटायला

शुश्रषुागहृात गेली होती.  

ततथल्या वनात ततला एक
माांजर ददसले. 



या माांजराला घर नव्हते. 

आणि त्यािी शपेूटही

फारि लहान होती. 

पॉल देखील शुश्रषुागहृात राहत अस.े 

तो या माांजराला खायला देत अस.े 

तो कॅरोलला म्हिाला, 

“आपि या माांजराला ‘ममट्झी’ असां नाव देऊया.” 



ममट्झी आता लठ्ठ ददसू लागली होती. 

ततला आता पपल्ले होिार होती. 

कॅरोल ममट्झीसाठी खाऊआित अस.े 

त्यामुळे ममट्झीच्या पोटातील पपल्लाांना

िाांगले पोषि ममळत अस.े 



एक ददवस ममट्झी कुठेि ददसनेा. 

ती अांगिात नव्हती. 

आणि वनात देखील नव्हती. 

मग पॉलला ती ददसली. 

ततला िार पपल्ले झाली होती. 



कॅरोलला त्यातील लहानसे

केशरी रांगािे पपल्लू हवे होते. 

ते पाहून ततला एखाद्या

लहानशा लाल भोपळ्यािी आठवि यायिी. 

पि कॅरोलआणि ततिा नवरा रे

याांच्याकडे अगोदरि तीन माांजरे होती. 

ती म्हिाली, 

“आताआिखी एक नको.”



पि शुश्रषुागहृात

एक मोठा कुत्रा राहत अस.े 

त्या कुत्र्याला माांजरे मुळीिआवडत नव्हती. 

ममट्झी आणि ततच्या पपल्लाांना

आता दसुरीकडे रहायला जािे भाग होते. 

कॅरोल म्हिाली, 

“आपि या केशरी पपल्लाला घरी नेऊया.”

आणि ते त्याला घरी घेऊन गेले. 



हे नवे पपल्लू हुशार होते. 

त्याला बाहेर जायिे असले की

ते दारावर ठक-ठक, ठक-ठकअसा
आवाज करायि.े 

तो आवाज एखाद्या ढोलक्या सारखा
असायिा. 

कॅरोलने त्याला नाव ददले ‘ररांगो’. 

हळू…  हळू …

ररांगो

मोठा होत गेला. 



एकदा कॅरोलआणि रे

दोघेही खपू आजारी पडले. 

त्याांना सारखी झोप येऊ लागली. 



एक ददवस ररांगो दारावर उड्या मारू लागला. 

ठक, ठक ठक! 

तो थाांबेिना. 

अखेर कॅरोलने उठून त्याला दार उघडून ददले. 

ररांगो बाहेर गेला. 

“म्याांव! म्याांव!”

ररांगो कॅरोलला बाहेर बोलावत होता. 

कॅरोल बाहेर गेल्यावर,

ररांगो िालू लागला. 



तो मध्येि थाांबला. 

“म्याांव! म्याांव!”

ररांगोला कॅरोल त्याच्यामागे
यायला हवी होती. 

ररांगो ततला घराभोवती

घेऊन गेला. 

ततथल्या काही दगडाांच्या आसपास

त्याने खिायला सुरुवात केली. 

यापूवी त्याने असे कधीि केले नव्हते. 



थोड्या वेळाने ररांगोिे खििे थाांबले. 

“म्याांव! म्याांव!”

तो परत कॅरोलला बोलावत होता. 

कॅरोल दगडाांपाशी गेली. 

मग ररांगो का खित होता

ते ततच्या लक्षातआले. 

कॅरोलला गॅसिा वास येऊ लागला. 



हा गॅस खपूि धोक्यािा होता. 

त्यािा एकदम स्फोट होऊ शकला असता. 

कॅरोल घरात गेली. 

ततने लोकाांना मदतीला बोलावले. 

काही लोक लगेिआले. 

ररांगो ज्या दठकािी खित होता,

त्याि दठकािी त्याांनीही खिायला सुरुवात केली. 

गॅसिा एक नळ तुटला आहे असे त्याांना ददसले. 



एकजि म्हिाला,

“हे तुमच्या लक्षातआले हे फार बरे झाले.” 

कॅरोल म्हिाली, “हे मला नाही समजले. 

ररांगोने शोधनू काढले!”

या गॅसमुळेि कॅरोलआणि रे

आजारी पडले होते. 

स्फोट होऊन त्याांिे घर

जळूनही गेले असते. 

ररांगोने त्याांना वािवले होते. 



कॅरोलआणि रे दोघाांनीही

लोकाांना ररांगोच्या हुशारीिी गोष्ट
साांचगतली.  

ररांगो आता दहरो झाला होता. 

तो टेमलव्व्हजनवरही आला होता. 

एका श्रीमांत मािसाला ररांगोिी गोष्ट समजली. 

त्याांनी कॅरोलला फोन केला. 

ते म्हिाले, “तुम्ही ररांगो मला पवकत द्याल का?

मी तुम्हाला हवे तेवढे पैसे देईन.” 



कॅरोलने त्याांना उत्तर ददले,

“आम्ही ररांगो कधीि पवकिार नाही

तो आमच्या कुटुांबातील एक सदस्य
आहे!”  

समाप्त


